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Kamrater! På grund av att jag har drabbats av 
en stroke har jag inte praktiskt kunnat med-
verka i styrelsearbetet. Jag mår ändå ganska 
bra vilket jag hoppas att även ni gör. Jag har 
kunnat följa och delta i styrelsearbetet via mail 
och telefonsamtal. Ett stort tack till styrelsen 
för det arbete som ni har nedlagt under året.
Året 2022 började bra med en avklingande 
pandemi och återgång till mera normala för-
hållanden. Vi vaccinerade oss och vi kunde 
utan rädsla för att drabbas av smitta umgås  
med andra människor. Det gällde även vår 
kamratförening där vi kunnat genomföra årets 
planerade verksamheter utan att behöva ställa 
in någon av våra luncher. Men lugnet varade 
inte länge för den 24 februari startade Ryssland 
ett angreppskrig mot Ukraina vilket medförde 
sönderbombade städer och byar och naturligt-
vis stora flyktingströmmar. Men även för Sve-
rige och övriga Europa medförde kriget stora 
bekymmer i form av minskade gasleveranser, 
fördyrad el, drivmedel och livsmedel, ja allt 
har i en hast blivit dyrare.
Detta är naturligtvis omständigheter som på-
verkar oss alla. Sverige har på grund av för-
ändrad hotbild ansökt om NATO-medlemskap 
samt beslutat att försvarsbudgeten skall höjas 
och vara två procent av bruttonationalproduk-
ten.
Inom kamratföreningen har vi under årert ge-
nomfört tre trängluncher och den traditionella 
vårutflykten. Under hösten har vi haft två lun-
cher med föredrag. I skrivande stund återstår 
den traditionella jullunchen som i år genom-
föres på Flygvapenmuseet kombinerat med en 
visning på muséet.
Vårutflykten i maj gick ännu en gång till Väs-
tervik. Bussen var fullsatt. Hans Ellervik tog 
emot vid infarten till Västervik och berättade 
entusiastiskt om sin hemstad och visade en 
del av stadens sevärdheter bland annat Museet 
Mars Makalös.
Deltagandet vid våra trängluncher har ökat 
och jag hoppas att trenden håller i sig.

Vid oktoberlunchen var ett fyrtiotal med-
lemmar närvaraden då Per Lennerman höll 
ett intressant föredrag om sin officerskarriär. 
Vid novemberlunchen höll Urban Wahlberg 
även han ett intressant föredrag om sin verk-
samhet med att utveckla drönare för olika 
ändamål.  
Trängträffen som skulle ägt rum i Sollefteå 
2022 blev dock inställd men kommer att ge-
nomföras under 2023.
Föreningens ekonomi är god vilket innebär 
att vi har kunnat subventionera vårutflykten 
och jullunchen.
Jag vill tacka alla bidragsgivare till tid-
ningsfonden, den är en förutsättning för att 
vi skall kunna ge ut Sveaträngaren och spri-
da information om vad som varit och vad 
som skall ske inom föreningen och träng-
trupperna.
Jag ser fram mot ett nytt verksamhetsår Pro-
grammet för 2023 ser du på näst sista sidan 
i tidningen.

God Jul och Gott Nytt År
Hans Almroth
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Äntligen lättade coronapandemin sitt tryck så att 
vi åter fick återgå till den normala verksamheten i 
kamratföreningen. Våra trängluncher har fortsatt att 
vara uppskattade och besökts av ca 25 tal medlem-
mar varje gång. Här kommer ett kort sammandrag 
från årets lunchträffar, som dock började med att vi 
tvingades ställa in den första träffen den 10 februari 
på grund av Coronan.  

Lunchträff med årsmöte den 17 mars
Vid Svea Trängarens årsmöte för 2020 (inställt) och 
2021 medverkade 25 medlemmar. Efter sedvanlig 
tyst minut för under året bortgångna kamrater av-
hölls årsmötesförhandlingar. Styrelsens beviljades 
ansvarsfrihet. Styrelsen fick en ny medlem i Gö-
ran Thornér efter att Uno Bergqwist avsagt sig sitt 
uppdrag. Från årsmötet kan noteras att föreningens 
kapital är ca 139 000 kr. Föreningen har fått bidrag 
från Trängregementet med ca 20 000 kr under året. 
Den relativt goda ekonomin innebära att vi även 
fortsättningsvis kommer att subventionera delta-
gandet i vårutflykten, jullunchen och trängträffen. 

Styrelsen för 2022-2023
Ordförande. Hans Almroth
Vice ordförande. Lars-Åke Weinerhall
Sekreterare. Urban Malm
Kassör. Gunnar Hallstedt
Övriga ledamöter. Torbjörn Pettersson, 
 Lars-Olov Karlsson, 
 Göran Thornér och 
 Torbjörn Forsman 
Revisorer. Jan-Ove Bjuremark 
 och Bo Karlsson
Revisor suppleant. Carl-Åke Svahnberg 
 och Conny Wiström
Valberedning. Sigvard Hallendorff och 
 Lennart Tillgren

Från vänster på bilden: Torbjörn Pettersson, Lars-Olov 
Karlsson, Göran Thornér Lars-Åke Weinerhall, Hans Almroth, 
Urban Malm, Torbjörn Forsman och Gunnar Hallstedt.

Från vänster sekr Urban Malm, ordf Hans Almroth 
och kassör Gunnar Hallstedt.

Driftkostnaden för föreningens hemsida på ca 3 
000 kr täcks av särskild sponsring. Tidningen Svea-
trängaren kostar totalt 18 000 kr per år. Tack vare 
din gåva till tidningsfonden, som i år uppgår till 19 
550 kr, så täcker det hela tidningskostnaden.   

Lunchträff med föredrag den 13 oktober
Ett rekordstort antal medlemmar ( 39 stycken), 
kom för att lyssna till en av våra f.d. kollegor 
översten Per Lennerman med nästan 35 år i För-
svarsmakten som berättade om sin tid och minnen 
från sin tjänstgöring som C T 3 1998-2000, Chef 
J 9 KFOR HQ och slutligen som försvarsattaché i 
Norge 2004 -2007. Per berättade att tiden som C 
T 3 förmodligen var den finaste tid han haft som 
officer. Fantastisk officerskår med djup kunskap 
inom underhållstjänstens alla grenar och med ett 
ledarskap som skapade utmärkta värnpliktiga be-

fäl och soldater. Samtidigt är T 3 också ett av mina 
tyngsta minnen då politikerna en vecka innan för-
svarsbeslutet gör 180 grader och väljer nedlägg-
ning av Sollefteå garnison framför Östersund. Att 
T 3 utses till arméns bästa förband 2000 var det 
slutliga beviset för att politikerna återigen fat-
tade beslut som inte hade någon rationell grund.                                                                                                                         
Det ultimata testet på hans ledarskap var tiden som 
chef för J 9-avdelningen i det internationella hög-
kvarteret i Kosovo. J 9 är inom högkvarteret an-
svarig för CIMIC-verksamheten. CIMIC som står 
för civilmilitär samverkan och syftar till att genom 
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samverkan med befolkningen, civila myndigheter 
och olika organisationer (ex vis FN, EU OSSE) 
stödja operationens mål. J 9 bestod av en liten ad-
ministrativ del (3 off.), en PLAN/OPS-sektion (6 
off. och en Liaison-sektion med (17 off.) Totalt hade 
han 25 officerare från 17 länder under  sitt befäl.                                                                                                                                 
Efter en kort mellanlandning på HKV för att ge-
nomgå utbildningen för blivande försvarsattachéer 
bar det av till Oslo i augusti 2004 för tre fantas-
tiska år. En försvarsattaché har tre huvuduppgifter 
dels att följa den försvars- och säkerhetspolitiska 
utvecklingen i värdlandet dels att stödja svenska to-
talförsvarsmyndigheters kontakter och samarbeten 
med värdlandet och detsamma gäller svensk för-
svarsindustri. Därutöver kan man i vanlig ordning 
få specifika uppgifter beroende läge och behov.

Du hittar ett komplett referat från Per Lenner-
mans berättelse och ytterligare åtta resebrev från 
Kosovotiden 2003 på Sveaträngarens hemsida 
www.sveatrangaren.se under rubriken Historik. 
Här kommer du också att hitta en artikel av före 
detta trängaren Tony Boström om UNFICYP 
SWECON BAT 88 C i fredens tjänst 1986.

Föredragshållaren Per Lennerman

En talrik skara trängare
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Lunchträff den 17 november.                                                                                  
Vid kamratföreningens sista lunchträff för året 
deltog ett tjugotal medlemmar. De fick höra ett 
intressant föredrag av en gammal sveaträngare 
Urban Wahlberg, som berättade om både sin mi-
litära och civila karriär. Han jobbar just nu med 
sitt företag Drone Center Sweden som är en test-
bädd för drönare. Hit kommer drönarföretag för 
att testa sina maskiner i verkligheten. Här kom-
mer ett axplock ur Urbans annorlunda karriär.                                                           
Han gjorde värnplikten på K 1 som militärpolis för 
att därefter börja på GS 2 på T 1 och därefter AspS 2 
och sedan Karlberg bytte sedan bana och utbildade 
sig till flygförare på AF 1 i Boden. Återvände till 
Linköping och AF 2 som divisionschef (Pvhkp) och 
senare flygplatschef på Malmen. Han har dessutom 
tjänstgjort som lärare på NATO FAC STANEVAL 
School, RAF Leeming. Som civil har han flugit för 
Air Greenland, Rikspolisstyrelsen och sedan 2014 
har han jobbat med Drone Center Sweden som är 
en testbädd för tester av drönare. Drönare har fan-
tastiska användningsområden. Inte ens fantasin sät-
ter gränser för utvecklingen, som går framåt. med 
stormsteg.

Torbjörn Pettersson

Exempel på drönare 

Ordförande för mötet imponeras av en typ av 
drönare

Lars-Åke Weinerhall avtackar Urban Wahlberg

Glöm inte att avanmäla dig 
om du anmält dig till en 
lunch eller ett arrangemang. 
Uteblir du får ju vi andra stå 
för dina kostnader. 
Det är ju inte rätt?

Intresserade och frågvisa lyssnare

Inledande lunch i kamratkretsen
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Jag började min militära bana 1984 som värnplik-
tig PB-elev (plutonsbefälselev) på Norrlands Träng-
regemente T 3 i Sollefteå. Därefter har jag gått de 
på min tid militära skolorna och nu är jag här. Jag 
har varit allt från instruktör via plutonchef till kom-
panichef. Jag har inte blivit specialist inom någon 
funktion då jag arbetat inom sjukvård, ammunition, 
transport samt stab och tross. Som norrlandsträngare 
vet jag att vinterförmåga är viktigt att kunna – vi vet 
aldrig var vi som logistiker måste verka. I Sollefteå 
hade T 3 ett gott och tätt samarbete med I 21 vilket 
lett till att jag har en god förståelse för brigadsyste-
met.

1 juli 2000 var jag med om förbandsnedläggning då 
bägge regementena T3 och I21 i Sollefteå lades ned. 
En erfarenhet som jag inte trodde jag skulle få men 
med facit i hand är all erfarenhet bra att ha med sig. 
För mig innebar det en flytt, både privat och yrkes-
mässigt, till dåvarande S 1 (nuvarande LedR) i En-
köping.

Efter chefsprogrammet började för mig ett nytt skede 
inom logistiken – den bakre logistiken. Jag blev chef 
för FörsA MÄL/4. NSE inom FMLOG. Det krävde 
ett utvecklat ledarskap från min sida då jag nu hade 
en brokigare skara medarbetare att leda: civila/mili-
tära, unga/gamla, män/kvinnor osv. Till sist kom även 
jag till befattningar på högre stab. Jag hann med en 
kort sejour på FMLOG Stab innan jag hamnade på 
HKV PROD LOG. Att få möjlighet att ansvara för 
Försvarsmaktens logistik var spännande och utma-
nade men samtidigt otroligt lärorikt och roligt.

En gång arméofficer alltid arméofficer – sommaren 
2018 kom jag ”hem” till armén igen. Denna gång på 
Armétaktisk stab. Från Försvarsmaktens logistik till 
armélogistik – ett stort ansvar i bägge befattningarna 
men inom armén en mer konkret logistik. Arbetet i 
sig flöt på men tidigt kom den stora omorganisering-
en som innebar att taktiska staber bildades och flyt-
tades ut från Stockholm. Arméstaben bildades och 
fick sin stabsplats i Enköping. För mig blev detta en 
vinst privat, åter tjänst på hemmaplan med 12 minu-
ters cykling till jobbet.

En internationell insats i Afghanistan, FS 25, som 
chef NSE har jag gjort. Dessutom har jag gjort flera 

Öv Lisa Skoglund 
presenterar sig vid 
chefsöverlämning 
på Trängregementet 
den 13 dec 2021

systemstödsresor till Afghanistan och Mali. Att få 
sin egen bild av platser och verksamhet där vi har 
soldater är en styrka i det stöd vi ska ge alla där ute.

Tiden går och nu har jag fått nya spännande utma-
ningar att hantera. Som Chef Göta trängregemente, 
C T 2, är cirklarna slutna – jag är inte bara åter i ar-
mén utan också åter i trängtrupperna. Logistiken är 
en avgörande faktor för att armén ska nå effekt. Det 
uppnår vi genom bra värnpliktsutbildning, bra ut-
bildning av officerare och fortsatt utveckling av lo-
gistikens alla funktioner genom att se på reglemen-
ten, metoder o dyl. Jag ser också positivt på arméns 
tillväxt, även inom logistikförbanden, för att vi ska 
ha förmåga att lösa tilldelade uppgifter inom satt tid 
och över ytan. Det utökade samarbetet som T 2 har 
startat upp i FISE-samarbetet (Finland-Sverige) med 
finska armékommandot, FIN ARCOM, och dess G4 
samt med det finska logistikkommandot, FIN LOG 
COM, och dess Logistikskola. Viktiga steg för även 
svensk logistikutveckling.

Försvarsmakten har mycket bra medarbetare! Jag 
ser att de är vår största tillgång och styrka för att ge-
nomföra det vi är satta att göra för svensk säkerhet. 
Jag uppmanar oss alla att ta hand om våra runt om-
kring oss för en dag kommer vi alla vara behövda.

Ja, detta är Lisa – en logistiker med lång och bred 
erfarenhet. Min devis är ”keep it short and simple” 
och använd sunt förnuft. Mina styrkor är att jag är 
strukturerad, drivande, pedagogisk och närvarande. 
Jag bor, och kommer fortsätta att bo, i vår villa i 
Enköping där jag har min man Ulf och mina två ung-
domar Linda och Carl. På min fritid är jag gärna ute, 
allt från att vara i trädgården till att vara i skogen. 
Jag har inte gröna fingrar men ombytet mot kontoret 
på jobbet är min återhämtning. Att röra på sig tycker 
jag är viktigt både för kropp och knopp.

Jag ser med stort tillförsikt fram emot nya spännande 
utmaningar. Det är priviligierat att få vara förbands-
chef för ett förband som alltid är behövd. Lösningen 
för allt är att vi gör det tillsammans – vi är ett lag där 
ingen är starkare än dess svagaste länk!

Med vänlig hälsning
Överste Lisa Skoglund, chef Trängregementet
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Vårens utflykt gick till Västervik
Torsdagen den 12 maj var det dags för årets vårut-
flykt. 34 sveaträngare hade samlats vid Vidingsjö 
motionscenter för vidare avfärd mot Västervik, 
denna gång i kyla och blåst men lite sol. Vice ord-
förande Lars-åke Weinerhall hälsade alla välkomna 
och reseledaren Torbjörn Pettersson redogjorde i 
stora drag för dagens program.
 

 Som vanligt rattades bussen av Erik Svalin.Efter 
en lugn och fin bussresa med en hel del vägarbeten 
anlände vi till Västervik, vid en parkeringsficka vid 
speedwaybanan gjordes en kort halt och dagens 
guide klev på bussen, Hans Ellervik. 

Färden gick sedan till Slottsholmen där kaffe in-
togs och hotellchefen, Leif Karlsson berättade om 
Slottsholmens historia och nuvarande verksamhet. 
Den första restaurangen på Slottsholmen stod fär-
dig 1913. Det var en lång träpaviljong som kom att 
om- och tillbyggas i omgångar innan den brann ned 
i en spektakulär eldsvåda 1950. En ny modernistisk 
restaurang restes i dess ställe, med stora glaspartier 
mot vattnet. Den invigdes sommaren 1952. 2007 
uppmärksammades att restaurangbyggnaden kunde 
komma att rivas av ägarna. Nya planer för områ-
det kunde presenteras efter att fastigheten köpts av 
Björn Ulvaeus. Byggnaden revs i början av sep-
tember 2014. Den nya anläggningen innehåller 
bostäder liksom publika delar som restaurang, ett 
flytande hotell och eventbyggnad stod färdigt 2017. 
    

Slottsholmens hotell m.m nuvarande utseende 

Därefter tog Hans täten och en kort promenad till 
Stegeholms slottsruin där han berättade dess historia 
Under medeltiden fanns flera borgar längs Sveriges 
kust. En av dessa var Stegeholm. Under 1300-talet 
var riket indelat i slottslän som var för sig skulle 
försörja en av kungens borgar. Dessa borgar kom 
att fungera som centrum för förvaltning och skat-
teindrivning. Varje borg hade en länsherre eller en 
fogde som fungerade som kungens ställföreträdare 
på platsen.
 

Från vänster Kristina Weinerhall, Torbjörn 
Pettersson och Lars-Åke Weinerhall

Vår värd Hans Ellervik
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När Stegeholms borg byggdes på 1360-talet var 
holmen betydligt mindre än idag. Redan på me-
deltiden började man fylla ut strandlinjen. I vatten-
brynet slängde man ut sitt avfall och sakta men säk-
ert växte holmen. Den medeltida strandlinjen låg 
flera meter längre in än dagens. Genom att senare 
flytta hit stora mängder sand, jord och sten har man 
under århundradena som gått fortsatt att vidga hol-
men till den vi ser idag. Så sent som 2018 gjordes 
nya utfyllnader inför byggnationen av det vackra 
trädäcket mot Gamlebyviken.
Vid promenadens slut stod vi vid Västerviks mu-
seum. Museet drivs sedan 1986 av en stiftelse med 
Västerviks kommun och Tjustbygdens Kulturhis-
toriska Förening (TKF) som stiftare. TKF bildades 
redan 1917 och föreningen började omgående 
samla in föremål och arkivalier från bygden. Så 
småningom byggdes ett museum, vilket invigdes 
1933. Museet byggdes ut med 400 kvm år 2006, 
då även naturum Västervik med tema Östersjön 
tillkom.
På museiområdet finns ett utsiktstorn, en samling 
allmogebåtar, båtsmanstorpet Vrå med tillhörande 
ladugård och loftbod liksom det lilla Fågeltorpet 
och en smedja. Det härliga grönområdet inbjuder 
till lek, äventyr och kulturupplevelser. Från Kul-
backen har man en vidunderlig utsikt över Väster-
viks stad, Stegeholms borgruin och Gamlebyvikens 
inlopp.
 I museet möttes vi av chefen, Olof Nimhed, som 
berättade om utställningen som handlade om farty-
get Mars. Sommaren 2011 påträffade dykarteamet 
Ocean Discovery ett stort vrak på 75 m djup öster 
om Öland. Vraket identifierades så småningom 
som Mars,  kung Erik XIV:s flaggskepp som sjönk 
i en blodig sjöstrid den 31 maj 1564. Fartyget var 
bestyckat med mer än 100 kanoner. 2014 års fältar-
bete på vrakplatsen var ett av världens största mari-
narkeologiska projekt och ett stort antal forskare, 
dykare och fartyg deltog. Idag används en annan 
teknik vid upptäckt av vrak eftersom man filmar 
botten istället för att röra omkring på botten. Ut-
ställningen kallas Mars Makalös.
   

Mars Makalös på museet

Mars på marinmålning 

Efter lunch på museet som bestod av Wallenbergare 
fick vi en genomgång av chefen för naturum, som 
beskrev Östersjöns problem, men han menade att 
det fanns hopp men det kommer att ta tid. Därefter 
fick vi en stund för egen tid att titta på både museets 
och naturrums utställningar innan färden gick till-
baka till Linköping. Innan avfärd avtackades Hans 
Ellervik för en väl genomförd dag.

Torbjörn Pettersson

Från vänster Olof och Katarina Törnell, Ann och 
Bo Jifält, Lennart och Kerstin Jaeger 

Från vänster Kerstin Forsman, Oscar Söderqvist, 
Lena och Ulf Thor
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Underhållet och trängtrupperna         

I några artiklar framöver kommer Stefan Ekroth, 
T2 presentera hur våra förband inom trängtrupperna 
växte fram. Han inleder i ett nummer av Götaträng-
aren 2022 lite kring eran innan trängtrupperna kom 
till och en kort presentation av det första trängför-
bandet, Trängbataljonen år 1885 fram till dess ut-
veckling till Kungl. Svea Trängkår.
Trängförbandens historia i Europa är inte någon-
stans mer än ungefär 150 år. Det är först under in-
trädet i 1800-talet som härorganisationerna tagits 
sådana former att särskilda förband för underhålls- 
och sjukvårdstjänst blivit en nödvändighet. Men det 
ska dröja ända till slutet av seklet innan det börjar 
hända saker.   

Plundring och brända jordar                                                                                                
Hur gick det då till att försörja hären med nödvändiga 
resurser? Det mesta som finns skrivet om fältslagen 
är till stora delar beskrivningar av själva bataljerna 
på slagfälten. Men att det förekom plundring är ju 
väl dokumenterat, särskilt av de som plundrades. 
En taktik som ibland användes var ju den så kallade 
”Brända jordens taktik”. Det vill säga se till så att 
det inte fanns något att förse hären med efter dess 
framfart. Flera berömda härförare har kostsamt fått 
erfara vad det innebär att inte kunna försörja sin här.      
                                                          
”Man vinner inga krig med underhållstjänst, men 
det är väldigt lätt att förlora utan”.      
    
Gustav II Adolf var under sina tyska fälttåg ban-
brytande för hans smidigt anpassade system för för-

plägnads- och transporttjänsten som han anpassade 
efter de olika krigsskådeplatsernas resurser. Det var 
också under hans tid som ett ordnat trossväsen med 
stora fyranspända rustvagnar med tygtak dyker upp. 
Rustvagnarna kan ses på flera bataljmålningar från 
den tiden.
Senare genomförde Karl XII betydande förändrin-
gar i härordningen som en direkt följd av Karl XI 
organisationsförändringar under sina senare år. Karl 
XII snabba förflyttningar under fälttågen i Polen och 
Sachsen hade aldrig varit möjliga utan det välord-
nade rekvisitions- och kontributionssystem som han 
infört. Regementstrossen var mycket väl organise-
rad med rote- och rusthållare som anskaffade fordon 
och trossklippare, vattenvagnar, ränselfordon, till 
och med kvarnvagnar med två kvarnstenar i varje 
vagn för malning av säd.
Vissa försök att organisera underhållstjänsten 
gjordes fram till 1800-talets början, till exempel 
Augustin Ehrensvärds ”Hushållningsreglemente” 
från 1761 som i fiendeland medgav viss rekvisi-
tionsrätt. 1774 års fältförvaltningsreglemente var i 
samma anda men inget av någon egentlig betydelse 
blev genomfört utan fram till 1800-talets andra hälft 
baserades härens försörjning mer eller mindre på 
improvisationens osäkra grund.
Efter 1813–1814 års fälttåg började trängfrågor-
na på nytt att aktualiseras och flera kommittéer 
försökte lösa frågan och det var först med 1875 års 
så kallade ”Trängkommitté” som ett riktigt genom-
arbetat förslag blev till. Efter två års betänkande så 
presenterades ett förslag som i fred skulle försörja 

Nya kasernen Marieberg ca 1890. Foto: Försvarsmakten
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varje arméfördelning med var sin trängbataljon om 
två kompanier, sammanlagt sex trängbataljoner. 
I förslaget så nämns begrepp som operationsbas, 
förbindelser och man skissar på system för hur arbe-
tet bakom fronten ska ske. Man kan nog påstå att det 
förslaget ända fram till mitten på 1900-talet är till 
delar grunden för den moderna underhållstjänsten. 
Det fanns förvisso sedan 1873 års härordnings-
förslag en idé om tre trängbataljoner för de sex armé-
fördelningarna, men det förslaget förkastades. 
Ett annat förslag var att Värmlands fältjägarkår 
skulle ombildas till kader för en trängkår och ur den-
na skulle tre trängbataljoner bildas men inte heller 
detta förslag föll i god jord utan förkastades även det.
Det ska dröja ända till år 1884 års riksdag då 
regeringen framhöll att det ofrånkomliga behovet av 
trängtrupper och uppsättandet av en trängbataljon 
måste nu komma till stånd. Med en knapp majoritet 
beslutades om att avsätta medel för uppsättande av 
en trängbataljon nästkommande år.

Trängbataljon                                                                                                                  
Trängbataljonen som kom att bli moderbataljonen 
för alla kommande trängbataljoner eller kårer bil-
dades den första januari år 1885. Trängens förste 
inspektör var dåvarande överstelöjtnanten Gadd och 
det var han som lämnade förslag på hur Trängbatal-
jonen skulle komma till stånd genom personalens 
fördelning på en stab och två kompanier. Ett avsett 
för trängtjänst och det andra för sjukvårdstjänst. 
Instruktioner och reglementen utarbetades och 
stamhästar anskaffades. Grunder för utbildningens 
påbörjande togs också fram.
Hästarna omfördelades från Livgardet till häst, Kro-
nprinsens husarregemente och Svea artillerirege-
mente. Den 20 juli 1885 hade Trängbataljonen sam-
manlagt 40 hästar till sitt förfogande.
Personalen rekryterades med ungefär hälften från 
kavalleriet och artilleriet samt den andra halvan från 
infanteriet. Rekryt- och korpralskolor startades ge-
nast, senare även sergeantskolor.
Trängbataljonens första övning skedde redan som-
maren samma år, en nattövning med Livgardesbri-
gaden i trakten av Stocksund. 22 fordon ur Träng-
bataljonen understödde sex infanteribataljoner, fyra 
skvadroner och två batterier.
Under hösten samma år påbörjade sjukvårdskom-
paniets underofficerare och underbefäl sin sjukvård-
sutbildning vid Allmänna garnisonssjukhuset.

Flytten till Marieberg
Första tiden förlades bataljonen vid delar av kaval-
lerietablissemanget vid Ladugårdsgärde. Samtidigt 
så förbereddes för ett övertagande av artillerilärover-
kets gamla lokaler från 1700-talet vid Marieberg. 
Redan under hösten 1885 så flyttar delar av träng-
bataljonen, chefsexpeditionen och sjukvårdskom-
paniet till Marieberg. Den 11 maj 1886 inspekteras 

trängkompanierna av H. M. Konungen, i ridning, 
gymnastik och vapenföring och strax därefter så flyt-
tas även trängkompanierna till Marieberg.
Uniformen fastställdes på våren 1885, i huvudsak en 
dragonuniform fast mörkblå.

Värnpliktiga började utbildas.
När befäl och underbefäl hade erhållit tillräcklig 
utbildning under 1885–86 så började värnpliktiga 
att kallas in till antingen trängtjänst eller sjukvård-
stjänst. Fem omgångar kallades in i 21 dagar. Första 
omgången utbildades i sjukvårdstjänst, den andra i 
förvaltningstjänst och de tre återstående i trängtjänst.
En ny tidsenlig kasern byggdes, den så kallade 
”Nya kasern” efter några år. Trängbataljonen kom 
att bli det enda trängförbandet fram till namnbytet 
till Kungl. Svea trängbataljon 1890. Detta med den 
till synes omöjliga uppgiften att vid mobilisering or-
ganisera hela arméns, minst fem arméfördelningars 
tillhörande trängbataljoner.
Under de första årens fältövningar framkom med 
önskvärd tydlighet de fördelar som denna organisa-
tion hade medfört. 
Hur gick det sedan? Det ska jag skriva om i nästa 
nummer av Götaträngaren. Då kommer jag i tur och 
ordning avhandla ett förband per år:
N :r 1 Svea trängkår Örebro
N :r 2 Göta trängkår Karlsborg
N :r 3 Norrlands trängkår Sollefteå
N :r 4 Skånska trängkåren Hässleholm
N :r 5 Västmanlands trängkår Sala
N :r 6 Östgöta trängkår Linköping 

Stefan Ekroth

Kontribution, skatt som uttogs under krigstid för un-
derhållande av hären.                            
Klippare, beteckning för en mindre, livlig och snabb 
häst typ. I Sverige var den i allmänhet av lantras, 
det vill säga en duglig, robust häst med osäker 
härstamning.
Ränsel, vagn avsedd att forsla ett förbands ränslar 
(personlig utrustning motsv. ryggsäck) på.
Red anm.
Källa: ”Sveriges försvar del III” 1928 av C. W. 
Kleen och E. H. K: son Björn

Rustvagn från 1700-talet                                                                                    
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Ett bidrag till 
tidningsfonden 
glädjer oss alla

p-giro 32 82 54-8
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Din e-postadress 
önskas
För att underlätta 
kontakten med Dig 
önskar styrelsen få 
veta din e-postadress. 
Skicka din e-postadress 
till kassören Gunnar 
Hallstedt,
gunnar.hallstedt@
gmail.com

Abrahamsson Hans, Tjällmo
Agnevik Per-Åke, Boxholm
Almroth Hans, Linköping
Andersson Nils Erik, Skärblacka
Arbin von, Göran
Arosenius Carl, Luleå
Asplund Per-Ove, Nyköping
Asterius Guy, Täby
Axelsson Ulf, Näshulta
Berggården Leif, Linköping
Bergh Lennart, Vargön
Bergman Mats, Rönninge
Bergqwist Uno
Billter Jan-Eric, Drottningholm
Bjuremark Jan-Ove, Linköping
Björk Hans, Hjo
Björklund Urban, Ljungsbro
Björkman Tord, Skövde
Brantedahl Peter, Säffle
Carlsson Hans, Tranås
Carlsson Tomas, Linköping
Colliander Bo, Ugglarp
Dahl Magnus, Nyköping
Danielsson Tage, Kalmar
Druid Pelle, Sturefors
Einar Lars, Oxelösund
Emtesten Stig, Motala
Enström Peter, Ljungsbro
Eriksson Bo, Linköping
Eriksson Torbjörn, Nybro
Evefalk Hans, Lund
Forsén Karin, Linköping
Franke Helge, Uppala
Freidenfelt Bertil, Helsingborg
Freij Sven Olov, Vetlanda
Funqvist Georg, Linköping
Fyhr Torbjörn, Ystad
Gewerths Mats, Västervik
Glingesten Anders, Linköping
Graf Jarl, Hjo
Grawé Anders, Eskilstuna
Gröntoft Otto, Täby
Gustafsson Sune, Linköping
Gustavsson Lennart, Svärtinge
Gustavsson Lennart, Uppsala
Gutafsson Jan, Linköping
Hagman Torbjörn, Karlstad
Hall Lars, Vreta kloster
Hede Anders, Motala
Hedman Kurt, Linköping
Hägg Bengt, Uppsala
Jaeger Lennart, Linköping
Jansson Bertil, Norrtälje
Jifält Bo, Saltsjö-Boo
Johanson Anders, Skövde

Johansson Hans, Ödeshög
Johansson Toni, Mjölby
Karlsson Allan Eskilstuna
Karlsson Roland, Linköping
Kersfelt Bertil, Stockholm
Kindström Thomas, Boxholm
Kruuse af Verchou Håkan, Mantorp
Lagesson Bo Linköping
Larsson Gunnar, Rimforsa
Lennerman Per, Märsta
Levin Åke, Strängnäs
Lewin Bo, Eskilstuna
Lindström Olaf, Norrköping
Lundholm Tore, Rimforsa
Malm Urban, Linköping
Moberger Gustav, Eskilstuna
Morell Rune, Lidköping
Månsson Karl-Johan, Linköping
Månsson Tore, Hjo
Nilsson Jan, Växjö
Nordenskjöld Kjell, Hållsta
Nordfeldt Thomas, Solna
Nordmark Hans, Stockholm
Norlander Tomas, Stockholm
Olesen Staffan, Florida
Oscarsson Gösta, Eskilstuna
Pekkari Roland, Skövde
Persson Ingemar, Stockholm
Pettersson Bill, Linköping
Pettersson Torbjörn, Sturefors
Rapp Håkan, Bryssel
Rönngren Per-Arne, Västerås
Schylander Olof, Vallentuna
Selander Sten, Stockholm
Sjöberg Staffan, Älvsjö
Sjöquist Börje, Norrköping
Sjöö Curt, Linköping
Somreus Bernt, Södertälje
Sonehed Gunnar, Angered
Sparretun Magnus, Kalmar
Sténson Henry, Stockholm
Sterneling Lars, Linköping
Svahnberg Åke, Linköping
Söderberg Ragnar, Sollentuna
Söderqvist Oscar, Linköping
Tidlundh Jan, Linköping
Träff Erik, Linköping
Törnell Olof, Linköping
Wahlberg Urban, Gammalkil
Waxegård Fredrik, Vadstena
Weinerhall Lars Åke, Mjölby
Widman Lars-Erik, Linköping
Wälsäter Sven, Linköping
Wärnberg Carl, Portugal
Åberg Inger, Linköping

Åqvist Christer, Linköping
Öhlund Pelle, Uppsala
Öijer Maths, Linköping
Österberg Erik, Grillby

Ovanstående 114 givare har 
tillsammans bidragit med 19 
550 kr till Tidningsfonden, vilket 
precis täcker tryckkostnad och 
porto för tidningen. Vi framför 
ett stort och varmt tack till alla 
givare och upplyser samtidigt 
om att föreningens plusgiro 32 
82 54-8 återigen står öppet för 
nya gåvor  till Tidningsfonden. 
Tack!
Styrelsen

Föreningens medlemsantal är
267 personer

Nya medlemmar 2022                                                                                                           
Pelle Östlund, Uppsala                                                                                                                      
Carl Fredrik Dahl, Stockholm                                                  
                                                                                
Avlidna medlemmar 
under 2022                                                                                        
Ingvar Lindell, Vendelsö           
C-G Bergenstråle, Halmstad                                                                                                       
Carl-Erik Weideryd, Åtvidaberg                                                                               
Tomas Sjölin, Linköping                                                                                                            
Bertil Odmark, Lindinö                                                                                                          
Karl-Johan Månsson, Linköping                              
Sven Olof Frej, Vetlanda



Vårt program
Tränglunch i februari med  
årsmöte.
Torsdag 02-16 kl 12.30 
på Livgrenadjärmässen.
Tränglunch i mars med 
föredrag.
Torsdag 03-23 kl 12.30 
på Livgrenadjärmässen.
Vårutflykt i maj.
Torsdag 05-11 kl 08.00-17.00. 
Örebro  
Trängträff i Sollefteå 
hösten 2022.                             
Träffen 2-4 juni 2023.                
Program på sidan 12.
Tränglunch i oktober med 
föredrag.
Torsdag 10-12 kl 12.30 
på  Livgrenadjärmässen.  
Jullunch i december med 
samkväm.
Torsdag 12-07 kl 13.00.            
Plats meddelas senare.  

Mer information hittar Du  
på Sveaträngarens hemsida 
Tidningen i december 
Sveaträngaren kommer före jul. 

OBS! Vi vill ha din bindande 
anmälan senast 5 dagar före 
avsedd lunch till:
Lars-Olov Karlsson 
Ekholmsvägen 323
589 29 Linköping
013-15 05 75, 070-34 77 644  
larsolov.karlsson323@gmail.com 

VAD HÄNDER 2023?
Vårens utflykt går till Örebro
Årets trevliga utflykt gick till Västervik. Nästa års vårutflykt går till 
Örebro. Torsdagen den 11 maj åker vi. Ta gärna med din respektive.                                
Välkomna till en trevlig utflykt.

Program

Samling kl 0730 (obs tiden) vid parkeringen på Vidingsjö 
motionscentrum för bussresa med avresa kl 0800 till resmålet 
Örebro med kaffe och lunch ev i Svampenrestaurangen under 
dagen. Programmet omfattar bl.a guidad visning av Wadköping 
och Örebro slott. Hemresa ca kl 1500 med ankomst till 
motionscentrumet ca kl 1700.

  
För arrangemanget betalar du 300 kr/person.

Din anmälan behöver vi senast den 1 maj.  
Glöm inte att skriva ditt/dina namn på  
inbetalningsavin. När anmälningsavgiften  
är betald är du/ni anmälda.

Plusgiro: 328254-8               
Välkomna!     

Årsmöte
Årsmöte är torsdagen den 16 februari 2023 kl 1230 på 
Livgrenadjärmässen.
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Kamratföreningens hemsida 
www.sveatrangaren.se
Föreningens hemsida har nu varit i drift under ca 6 år. Vår hemsida 
anses vara bland en av de bästa kamratföreningarnas hemsida. 
Torbjörn Forsman är webbmaster med uppgift att ständigt hålla 
hemsidan uppdaterad. Här kan Du ständigt ta del av aktuell 
information och där har Du också möjlighet att bidra med bilder och 
minnen från T 1-tiden. På hemsidan hittar Du information om oss, 
program, bilder, historik, kontakter och länkar. Om du trycker på 
den vajande T1 fanan så kan Du också lyssna till T1 marschen.

Vi finns också på Facebook. Du öppnar ett facebook-konto och 
loggar in på facebook.com/sveatrangaren

Glöm inte att avanmäla dig 
om du anmält dig till en 
lunch eller ett arrangemang. 
Uteblir du får ju vi andra stå 
för dina kostnader. 
Det är ju inte rätt?



Saknad adressat ex i retur till G, Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping

SVEATRÄNGAREN
Medlemsinformation för Kamratföreningens medlemmar Vid obeställbarhet av tidningen var vänlig återsänd den till Gunnar Hallstedt.
Kamratföreningen Sveaträngaren, c/o Gunnar Hallstedt, Rydsvägen 398 A, 584 39 Linköping
Redaktionens adress: Torbjörn Pettersson, Porsvägen 18, 581 69 Sturefors, torbjorn.siv.pettersson@telia.com
Ansvarig utgivare: Ordförande Hans Almroth

Torbjörn Forsman 
Kungsvägen 77 
595 40 Mjölby 
0705-291959
forsman.torbjorn@bredband.net

Torbjörn Pettersson 
Porsvägen18 
581 69 Sturefors 
0706-727423
torbjorn.siv.pettersson@telia.
com          

Hans  Almroth 
Andersborg, Skonberga 
589 42 Linköping 
0708-118618
hans.almroth@telia.com

Gunnar Hallstedt 
Rydsvägen 398 A 
584 39 Linköping 
0702-858419
gunnar.hallstedt@gmail.com

Tredje gången gillt kommer det att anordnas en trängträff för 
medlemmar med respektive dam från T1, T2, T3, T4 och Förs-
varslogistikklubben Stockholm att samlas till den årliga träng- 
träffen. T3 kamratförening kommer arrangera nästa års trängträff 
som kommer att äga rum fredag den 2 juni - söndag den 4 juni. 

Program, boende, kostnader.                                                                                                                                
Start fredag efter lunch med inkvartering, försvarsinformation från 
I 21 och kanske Göta Trängregemente. Middag.                                                                                     
Lördag, information från föreningarna, stadsrundtur med besök på 
T 3 och nya I 21. Besök på High Coast Whisky i Sandslån. Båtfärd 
längs Ångermanälven med middag ombord på M/S Ådalen (Sand-
slån-Sandöbron - ev Högkusten bron). Hemresa under söndagen. 
Boende är ännu inte klart men inriktningen är så klart Hotell Hall-
staberget. Det finns inga uppgifter om kostnader men dessa kommer 
till viss del att subventioneras. Ytterligare information hittar du på 
vår hemsida www.sveatrangaren.se. 

Anmälan                                                                                                                                  
Din anmälan vill vi ha senast den 1 maj genom att avgiften 
inbetalas till T 1 Kamratföreningens plusgiro 32 82 54-8.

Glöm inte ange ditt/dina namn.                                                                                             
När inbetalningen är gjord är du/ni anmälda till träffen.

Välkommen till en trevlig Trängträff!

Trängträff i Sollefteå 2023

 Bild på T3 kasernområde idag

Bild från nedläggningsceremonin 
av T3 år 2000                                                                                                                                             
                                                                                              




